
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 

V/v tiếp tục sử dụng tiêu chí lựa chọn 

SGK trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 

số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 

của UBND tỉnh Lào Cai 

 Lào Cai, ngày          tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 162/TTr-SGD&ĐT 

ngày 02/12/2020 tiếp tục sử dụng tiêu chí lựa chọn SGK trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào 

Cai có ý kiến như sau: 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 

26/3/2020 quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  

Ngày 26/8/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông (thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT), trong đó giao UBND tỉnh 

quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã 

hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông. 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đồng ý giao Sở Giáo dục 

và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục sử 

dụng tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh, 

để lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo (nếu 

còn phù hợp) để triển khai thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- CT, PCT3; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH1, BBT1, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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